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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af fyrstu tilskipun ráðsins (77/780/EBE) frá
12. desember 1977 um samræmingu á lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum um stofnun og rekstur lánastofnana (1), einkum
2. og 3. mgr. 2. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 77/780/EBE er kveðið á um að tilteknar
lánastofnanir sumra aðildarríkja skuli til frambúðar undanþegnar
ákvæðum hennar.

Í 3. mgr. 2. gr. téðrar tilskipunar er kveðið á um að ráðið, að
fenginni tillögu framkvæmdastjórnarinnar, sem verður að hafa
samráð þar um við ráðgjafarnefndina um bankamál, skuli ákveða
allar breytingar er kunna að verða gerðar á upptalningunni í
2. mgr. Tiltekin aðildarríki hafa farið fram á að upptalningin verði
endurskoðuð.

Samþykkt þessarar tilskipunar er sú leið sem hentar best til að ná
settu markmiði. Með tilskipuninni eru einungis gerðar þær
lágmarksbreytingar sem nauðsynlegar eru til að ná umræddu
markmiði og ekki er gengið lengra en með þarf í þessu skyni.

Þessi tilskipun varðar Evrópska efnahagssvæðið og fylgt hefur
verið málsmeðferð samkvæmt 99. gr. samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið.

Haft hefur verið samráð við ráðgjafarnefndina um bankamál
varðandi samþykkt þessarar tilskipunar.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.
Í stað 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 77/780/EBE komi eftirfarandi:

,,2. Hún gildir ekki um:

- seðlabanka aðildarríkjanna,
- póstgíróstofnanir,

- í Belgíu: ,,Institut de Réescompte et de Garantie/
Herdiscontering- en Waarborginstituut“,

- í Danmörku: ,,Dansk Eksportfinansieringsfond“,
,,Danmarks Skibskreditfond“ og ,,Dansk Landbrugs
Realkreditfond“,

- í Þýskalandi: ,,Kreditanstalt für Wiederaufbau“,
fyrirtæki sem samkvæmt ,,Wohnungsgemeinnützig-
keitsgesetz“ (lögum um nýtingu húsnæðis í þágu
almennings) eru viðurkennd sem stofnanir er falla undir
húsnæðisstefnu ríkisins, enda snúist starfsemi þeirra
ekki fyrst og fremst um bankastarfsemi, og fyrirtæki
sem eru viðurkennd samkvæmt þessum lögum sem
húsnæðisstofnanir í þágu almennings,

- í Grikklandi: (Ellhnikh Trapeza Bhomhcanikh V

Anapt uxeo V), (Elliniki Trapeza Viomichanikis
Anaptyxeos)(Tameio Parakatat qhk wn kai

Danei won)(Tameio Parakatathikon kai Danion) og
(Tac udromiko Tamie uthrio ) (Tahidromiko
Tameiftirio),

- á Spáni: ,,Instituto de Crédito Oficial“,

- í Frakklandi: ,,Caisse des dépôts et consignations“,

- á Írlandi: ,,credit unions“ (sparisjóði) og ,,friendly
societies“,

- á Ítalíu: ,,Cassa Depositi e Prestiti“,
(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 66, 16. 3. 1996, bls. 15, var

nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/96 frá 4.
október 1996 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 322, 17. 12. 1977, bls. 30. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 95/26/EB (Stjtíð. EB nr. L 168, 18. 7. 1995, bls. 7).

TILSKIPUN RÁÐSINS 96/13/EB

frá 11. mars 1966

um breytingu á 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 77/780/EBE þar sem taldar eru
upp lánastofnanir sem skulu undanþegnar ákvæðum hennar til

frambúðar(*)
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- í Hollandi: ,,Nederlandse Investeringsbank voor
Ontwikkelingslanden NV“, ,,NV Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij“, ,,NV Industriebank
Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en
Financiering“ og ,,Overijsselse Ontwikkelings-
maatschappij NV“,

- í Austurríki: fyrirtæki sem eru viðurkennd sem
húsnæðisstofnanir í þágu almennings og
,,Österreichische Kontrollbank AG“,

- í Portúgal: ,,Caixas Económicas“ sem voru starfræktir
1. janúar 1986, að þeim sem hafa ekki verið stofnaðir
sem hlutafélög og ,,Caixa Económica Montepio Geral“
undanskildum,

- í Finnlandi: ,,Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden
för industriellt samarbete Ab“ og ,,Kera Oy/Kera
Ab“,

- í Svíþjóð: ,,Svenska Skeppshypotekskassan“,

- í Breska konungsríkinu: ,,National Savings Bank“,
,,Commonwealth Development Finance Company

Ltd“, ,,Agricultural Mortgage Corporation Ltd“,
,,Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd“,
,,Crown Agents for overseas governments and ad-
ministrations“, ,,credit unions“ (sparisjóði) og ,,mu-
nicipal banks“ (banka sveitarfélaga). “

2. gr.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 16. apríl
1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

3. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

4. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 11. mars 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

L. DINI

forseti.


